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Voorwoord
Beste ouders en leden
December is alweer voorbijgevlogen en daarmee
duiken we 2022 in! En of we daar zin in hebben!
Het afgelopen anderhalf jaar was een uitdaging van
jewelste. Tijdens ons eerste jaar als groepsleiding
werden we aardig op de proef gesteld. Last-minute
omschakelen door steeds veranderende maatregelen,
een alternatief groepsfeest, een groepskamp met als
kers op de taart een overstroming waar we nog lang
over kunnen napraten (de administratieve rompslomp
besparen we jullie).
Maar toch was het een fantastisch jaar! Vriendschappen
werden hechter, de leiding kon ook terug samen
activiteiten doen en we amuseerden ons te pletter op
de scoutsvergaderingen!
Wij willen iedereen dan ook bedanken om samen met
ons al het mogelijke uit 2021 te halen.
Tot dan en beste wensen,
De groepsleiding
Jade – Anna – Marie - Myrte

Agenda
Zondag 09-01: Nieuwjaarsreceptie
04/08 - 10/08: Kapoenenkamp
04/08 - 10/08: Welpenkamp
06/07 - 14/07: Wolokamp
04/07 - 14/07: Jogikamp

Kapoenen
Hallo daar beste kapoenen,
Een nieuw jaar is weer ingegaan. Ook nu weer zijn wij, de leiding er weer
helemaal klaar voor!

Zondag 2-1

Deze zondag zijn we allemaal nog wat aan bekomen van de feesten en het
eten nog wat aan het laten zakken, daarom is het GEEN VERGADERING.
We zien jullie volgende week heeeeeel graag terug om elkaar al onze
goede woorden toe te wensen xxx

Zondag 9-2

De winter is volop aan de gang. misschien valt er wel geen sneeuw of
vriezen de pannen niet van het dak of misschien ligt er nu wel een dik
pak sneeuw. sneeuw of geen sneeuw, het is WINTERVERGADERING
kom dus goed ingepakt ;)!

Zondag 16-1

Haal je hoge hoed en baronnensnor maar boven want vandaag zal
het geld stromen. Huizen kopen, de beurs observeren, rondrijden in
een Ferrari? We doen het allemaal (behalve dat laatste dan) op de
MONOPOLIEVERGADERING!

Zondag 23-1

Kompanie, HALT! Vandaag gaan we op op manoeuvres. trek dus jullie
kaki broek en camouflagejas maar aan want het is LEGERVERGADERING
Neem kleren me die vuil mogen worden.

Zondag 30-1

I våre skip går vi og plyndrer fra kyst til kyst. Vi frykter ikke døden, for å
omkomme kamp er enhver manns drøm! Frykt ikke, ved Odins skjegg!
Fordi den er (In onze schepen gaan we op plundertocht van kust tot kust.
We vrezen de dood niet want al vechtend ten ondergaan is de droom
van elke man! Geen vrees, bij Odins baard! Want het is) Vikingmøte
(Vikingvergadering) Ekte økser er ikke tillatt. (Echte bijlen zijn niet
toegelaten.)
Een stevige linker,
Apo, Veva, Rikki, Nala, Petro, Zazoe en Toto

Welpen
Wel, wel, allerliefste welpen,
we moeten nu toch beginnen met jullie een MEGA-SUPER-SPETTERENDGELUKKIG nieuwjaar toe te wensen! Hopelijk zien we iedereen deze maand
elke week opnieuw verschijnen, want ik heb gehoord dat dat één van de goede
voornemens was? ;-)

Zondag 2-1

Deze zondag zijn we allemaal nog wat aan bekomen van de feesten en het eten
nog wat aan het laten zakken, daarom is het GEEN VERGADERING. We zien
jullie volgende week heeeeeel graag terug om elkaar al onze goede woorden
toe te wensen xxx

Zondag 9-1

Ga jij dit jaar liever zijn tegen jouw vriendjes en vriendinnetjes? Jouw broer en/
of zus niet meer zoveel plagen? Stoppen met stiekem snoepjes te eten? Meer
groentjes eten? Niet stiekem jouw tanden vergeten poetsen? Enzovooooort,
kom het ons allemaal vertellen op DE-GOEDE-VOORNEMENS-VERGADERING!

Zaterdag 15-1

Door onze goede vriend omikron zal de GOUWFILM dit jaar helaas niet doorgaan.
Houd alvast de mail in de gaten want wij voorzien een alternatief!

Zondag 23-1

Hebben jullie het ook een beetje gehad met de koude? Geen probleem, wij
nemen jullie mee naar een zonnig oord op DE HAWAÏ-VERGADERING!! Vergeet
jullie kleurrijkste zomeroutfit, vettigste zonnecrème, blitste petje en beste
humeur niet mee te nemen xoxo

Zondag 30-1

Jullie leiding is heel-heel-heel bijna klaar met de examens, ein-de-lijk!! Al dat
studeren.... Wat willen jullie later graag worden? Verkleed jullie in het coolste
beroep dat bestaat op de BEROEPEN-VERGADERING!! Kom jij als een werkman/vrouw? Een professionele muzikant? ICT’er? Voetballer? Koning/koningin? Laat
jullie helemaal gaan! :-)

Een dikke knipoog,
Shere Khan, Baloe, Rikki, Bagheera, Akela, Raksha, Phao en Kigo

Woudlopers
Gelukkig nieuwjaar liefste wolo’s!!!s
Het is gewoon al 2022!!! Zot jong! Hopelijk wordt het een jaar vol
scouts, samenzijn en VEEL KNUFFELS!

Zondag 2-1

Deze zondag zijn we allemaal nog wat aan bekomen van de
feesten en het eten nog wat aan het laten zakken, daarom is het
GEEN VERGADERING. We zien jullie volgende week heeeeeel
graag terug om elkaar al onze goede woorden toe te wensen
xxx

Zondag 9-1

We zetten het jaar vol goeie moed in op de
NIEUWJAARSVERGADERING Neem maar een lijstje met
jullie goede voornemens mee zodat we die ritueel kunnen
verbranden.

Zaterdag 15-1

Door onze goede vriend omikron zal de GOUWFILM dit jaar
helaas niet doorgaan. Houd alvast de mail in de gaten want wij
voorzien een alternatief!

Zondag 23-1

Hakuna matata, diep in de zee, spiegeltje spiegeltje aan de
wand, wie is de mooiste wolo van het land? Kom het te weten
op de DISNEYVERGADERING!! Maar pas op! Misschien slaap je
hierna wel 100 jaar...

Zondag 30-1

Dag oma! Dag oma, ik was in de buurt en ik dacht, ik ga eens
langs bij oma! Leer je net zo gedragen als een echte oma op de
OMA EN OMA VERGADERING!!
Feestelijke groetjes
Natan, Nancy, Simon x2, Fran, Joris, Oona en Marie

Jogi’s
Allerliefste jogietjes,
Het is alweer van vorig jaar geleden dat we elkaar gezien hebben. Veel te
lang dus kom maar allemaal gezellig naar onze activiteiten in de gezellige
januarimaand.

Zondag 2-1

Spelen en ravotten met al die feesten nog op de maag, dat zijn toch geen
doeningen. De scouts houdt dus ook nog een dagje vakantie en is er
vandaag Geen vergadering

Zondag 9-1

Heeft jouw nieuwjaarsfeest toch niet alle grote verwachtingen ingelost?
Geen probleem, de scouts heeft zijn eigen smikkelvergadering! Alsof
jij al nog niet genoeg eten naar binnen hebt gewerkt in de afgelopen
dagen, voorziet de leiding een uitgebreid 4 uurtje! Is daar nog plaats in
de buik?

Zaterdag 15-1

Door onze goede vriend omikron zal de GOUWFILM dit jaar helaas
niet doorgaan. Houd alvast de mail in de gaten want wij voorzien een
alternatief!

Zaterdag 22-1

Toon je innerlijke ijskoningin of -koning in de Schaatsvergadering We
spreken af om 19u45 stipt aan de ingang van de Kristallijn, we zijn
daar terug om 21u30. Neem €6 mee om de schaatsbaan te betreden.
Welke jogi schaatst het snelst? Aangezien reservatie verplicht is, zal de
jogileiding nog een doodle versturen!

Zondag 30-1

De winter is niet compleet zonder een beetje sneeuw. We doen
allemaal mee met de sneeuwdans in de Joepie-hopelijk-sneeuwt-hetvergadering Mocht het toch te warm zijn voor sneeuw, mag je altijd zelf
een ijsje meebrengen (voor de leiding uiteraard).
Een welgemikte linkerelleboog,
Siskaas, Lukaas, Torkaas, Junkaas, Brkaas, Zokaas, Sepkaas, Kaas

Givers
What up Giverssssss!!!!!!!
Het is weer een nieuw jaar. Wij als leiding hebben al een pronostiek
hoelang jullie jullie goeie voornemens kunnen volhouden (spoiler alert
we denken dat niemand het langer volhoudt dan een maand). Prove us
wrong!

Zondag 2-1

Vandaag is er GEEN VERGADERING! Wij zijn allemaal te lui en te dik
geworden door de feesten. Geef ons nog een weekje en dan staan we
weer klaar voor jullie!

Zondag 9-1

We zijn er weer klaar voor!! En aangezien we allemaal veel centjes
hebben door de feesten, gaan we ze direct ook goed spenderen! We
gaan namelijk ZWEMMEN!! We spreken om 2 uur af aan Rozebroeken!
Tot dan!

Zaterdag 15-1

Door onze goede vriend omikron zal de GOUWFILM dit jaar helaas
niet doorgaan. Houd alvast de mail in de gaten want wij voorzien een
alternatief!

Vrijdag 21-1

We zijn niet de aller slimste leiding zoals jullie weten en daardoor zijn
we verloren gelopen in de meersen. Komen jullie ons zoeken tijdens
De Leiding Is Achterlijk Vergadering!! We spreken af om half 8 aan de
speeltuin in de meersen. En breng misschien een zaklamp mee, want wij
zijn bang int donker...

Zondag 30-1

Het is heel belangrijk dat jullie vandaag niet teveel eten. Want het is All
You Can Eat Vergadering!!! Dus kom met een lege maag en een grote
strijdlust! Wie kan er het meest in zich proppen (en het binnen houden)??
Dikke knuffels van jullie “coole” leiding
Ondertussen kent ge onze namen wel zeker?.

Stam
Geen stam wegens COVID-19 :’(.

DE WINKEL VAN SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN IN GENT
Scoutsuniformen, slaapzakken, rugzakken, zakmessen, stapschoenen, …
op maat van scouts en gidsen.
Spaar met je lidkaart voor een kortingsbon in alle Hopper-winkels (ook online).
OPENINGSUREN

woensdag tot en met vrijdag 14u tot 18u
zaterdag 10u tot 12u en 12u30 tot 18u
maandag, dinsdag en zondag: gesloten
WAAR KAN JE ONS VINDEN

Antwerpsesteenweg 242 - 9040 St.-Amandsberg (Gent)
09 223 84 42 - winkel.gent@hopper.be - www.hopper.be
Volg Hopper Winkel op Facebook.
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